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TESTIMI NË GJUHË DHE NË LETËRSI 

 
Hartimi i testit të Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë bazohet në një metodologji të 
mirëpërcaktuar. Natyrisht një test i tillë nuk mund të vlerësojë të gjitha njohuritë dhe 
kompetencat që nxënësi ka përftuar gjatë të gjitha viteve të shkollimit. Specialistët 
që hartojnë testin, kanë për detyrë të fokusohen në një përmbajtje të caktuar të 
lëndës, e cila specifikohet përmes programit orientues të Maturës, të hartuar nga 
ASCAP (Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin Parauniversitar).  
Në mënyrë të përmbledhur çdo test i Maturës Shtetërore ka disa specifikime, ku 
bëjnë pjesë: 

 

• përmbajtja: njohuri, shprehi, kompetenca, 
• formati i testit (llojet e pyetjeve), 
• totali i pyetjeve në test, 
• totali i pikëve në test, 
• nivelet e vështirësisë së testit dhe pyetjet për secilin nivel, 
• koha (e testit dhe për secilën pyetje), 
• pikëzimi i pyetjeve. 
 
Kompetencat në Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 
 

Të gjitha kompetencat lëndore, mbi të cilat bazohet përmbajtja e testit, hartohen nga 
ASCAP. Bazuar në këto kompetenca, QSHA përgatit objektivat e vlerësimit (të 
specifikuara më poshtë), të cilat lidhen me rezultatet e arritjeve të të nxënit. Duke 
qenë se provimet e Maturës Shtetërore zhvillohen me shkrim, kompetencat 
gjuhësore dhe letrare që do të vlerësohen, janë: 
 

 Të lexuarit e teksteve të ndryshme, në mënyrë aktive dhe kritike, që 
nënkupton atë që nxënësi jo vetëm t’i kuptojë, por edhe t’i vlerësojë njohuritë 

që komunikohen në tekst. Ai veçon ide kryesore në tekst, analizon modelet 
organizative të teksteve, nxjerr përfundime nga informacioni i tekstit, bën 
përgjithësime në nivel kritik, analizon elementë të stilit, vlerëson sesi stili i autorit 
mund të ndikojë tek lexuesi përmes teknikave të tij të shkrimit. Së fundi, ai 
përcakton funksionet, llojin, qëllimet, teknikat dhe karakteristikat gjuhësore, 
stilistike dhe strukturore të teksteve joletrare. 

 Të shkruarit për qëllime personale dhe funksionale, gjë që lidhet me 
sigurinë dhe aftësinë që fiton nxënësi në të shkruar, përmes formave dhe stileve 
të ndryshme të të shkruarit. Në këtë rast nxënësi planifikon shkrimin në 
përputhje me qëllimin, lexuesin dhe kontekstin, përdor strategji të ndryshme të 
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shkrimit, duke organizuar fakte dhe ide në përshtatje me qëllimin, mbështet 
mesazhin kryesor të një teksti me detaje, fakte e shembuj të përshtatshëm, i 
përmbahet temës së esesë në një punë me shkrim.  

 Përvetësimi i rregullave të drejtshkrimit dhe pikësimit, që pasqyrohet në 
saktësinë në përdorimin e njohurive rreth sistemit gjuhësor të shqipes, në 
njohjen e regjistrave të gjuhës dhe zbatimin e rregullave të drejtshkrimit. 
Nxënësi dëshmon aftësi të fituara gjuhësore të morfologjisë, fjalëformimit, 
sintaksës, leksikologjisë, drejtshkrimit, në përdorimin saktë të fjalëve, në 
shkrimin dhe përdorimin saktë të shenjave të pikësimit, në kalimet nga ligjërata 
e drejtë në të zhdrejtë, në fjalitë e ndërmjetme a të ndërkallura. 

 Analiza dhe interpretimi i teksteve të gjinive dhe llojeve të ndryshme, që 
nënkupton aftësitë e nxënësve në përdorimin e teknikave të analizës së 
veprave letrare, si dhe interpretimin e veprave të gjinive dhe llojeve të 
ndryshme, duke dëshmuar kështu aftësitë e nevojshme për të kuptuar letërsinë. 
Aftësitë e nxënësit lidhen me vlerësimin e elementeve të tekstit letrar si: fabula 
e subjekti, ngjarjet kryesore që shënojnë elementët subjektualë, konfliktet, 

marrëdhëniet mes personazheve e skenave të veçanta, mjedisin, kohën e 
atmosferën, tematikën, stilin e gjuhën, kontekstin historik - kulturor, shoqëror 
etj. 

 Vlerësimi i letërsisë shqipe dhe asaj botërore në periudha të ndryshme 
letrare dhe  historike, që lidhet me aftësitë e nxënësve për të vlerësuar fazat 
e ndryshme të zhvillimit të letërsisë botërore, lidhjen mes periudhave të 
ndryshme historike dhe drejtimeve letrare, të gjinive letrare, autorëve dhe 
veprave më përfaqësuese shqipe dhe botërore. Kjo kompetencë dëshmon 
aftësitë e nxënësve për të vlerësuar rëndësinë e autorëve të përfshirë në 
programin e Maturës Shtetërore, si dhe interpreton e analizon vlerat ideo-
artistike të veprave të tyre përfaqësuese. 

 

Pesha e Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë në test, sipas programit të Maturës 
Shtetërore (planifikuar nga ASCAP) paraqitet në tabelën më poshtë: 
 

Lëndët  Pesha 
Gjuhë shqipe          

afërsisht 40% Të lexuarit e teksteve të ndryshme (afërsisht 22%) 
Përvetësimi i rregullave gramatikore, drejtshkrimore dhe të 
pikësimit (afërsisht 18%) 
Letërsi bërthamë afërsisht 40% 
Të shkruarit afërsisht 20% 
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Objektivat e Vlerësimit 
 

Gjuha shqipe: 
 
A. Të lexuarit 
Për pjesën e të lexuarit (kompetencë që u takon të dy fushave: Gjuhës dhe 
Letërsisë), nxënësit vlerësohen për tri aspekte: 
 

 identifikim i informacionit: 
përfshin aftësi që lidhen me zbulimin, përzgjedhjen dhe grumbullimin e 
informacionit. 
 

 integrim dhe interpretim: 
përfshin procesin për t’i dhënë kuptim asaj çfarë është lexuar në një tekst. 
Pyetjet për këtë aspekt i kërkojnë nxënësit të kuptojë marrëdhëniet midis 
pjesëve të ndryshme të tekstit. Këto marrëdhënie përfshijnë lidhjet shkak-
pasojë, krahasim- ndryshim dhe kuptimin e tyre si një e tërë. 
 

 reflektim dhe vlerësim: 
përfshin nxjerrjen e njohurive, ideve apo vlerave nga një tekst. Në vlerësimin e 
një teksti nxënësi duhet të shprehë një gjykim, bazuar ose në përvojën 
personale ose në njohuritë që ka mbi botën që e rrethon.
 

A. Të lexuarit 
 

Nxënësi: 
 

1. identifikon dhe drejton informacionin, 
2. identifikon, organizon dhe paraqet fakte, ide dhe opinione, 
3. vlerëson informacionin dhe përzgjedh atë që është i nevojshëm për qëllime të 

caktuara, 
4. artikulon përvoja dhe shpreh atë që ndien dhe imagjinon, 
5. identifikon kuptime dhe qëndrime të nënkuptuara, 
6. komunikon përgjigje në mënyrë efektive dhe të përshtatshme. 
 
B. Të shkruarit 

 

Nxënësi: 
 

1.  artikulon përvoja dhe shpreh atë që ndien dhe imagjinon, 
2.  identifikon, organizon dhe prezanton fakte, ide dhe opinione, 
3.  komunikon përgjigje në mënyrë efektive dhe të përshtatshme. 



GJUHA SHQIPE DHE LETËRSIA 

11 

C. Njohuri gjuhësore 
 
Nxënësi:  
1. komunikon një përgjigje të qartë, të përshtatur me kërkesën dhe audiencën, 
2. përdor dhe përshtat formën e të shkruarit për qëllime dhe efekte specifike, 
3. organizon idetë në fjali, paragrafë dhe tekst si një i tërë, 
4. përdor si duhet shenjat e pikësimit, shkruan saktë fjalët dhe të prezanton një 

përgjigje të qartë, 
5. përdor struktura të sakta gramatikore dhe zotëron një fjalor të gjerë për të 

shprehur kuptimet me qartësi dhe saktësi. 
 
Letërsi 
 

Në fushën e letërsisë kompetencat janë grupuar në tri aspekte, të ndara sipas tri 
niveleve të vështirësisë. 
 

Njohja dhe të kuptuarit - Niveli I  
 

Nxënësi: 
1. identifikon thelbin e mjeteve letrare: si gjuhën figurative dhe mjetet e metrikës, 
2. identifikon detaje apo paragrafë të veprës letrare, 
3. identifikon figurat e stilistikës, 
4. dallon karakteristikat bazë të një vepre letrare, 
5. përcakton specifikat e një personazhi, duke u bazuar në atë çfarë ai 

thotë në dialog, monolog etj, 
6. demonstron një të kuptuar të ideve të një vepre apo fragmenti letrar. 
 
Interpretimi kritik – Niveli II 
 

Nxënësi: 
1. sintetizon thelbin apo idenë e veprës letrare, 
2. komenton thelbin e gjuhës figurative të përdorur nga shkrimtari, 
3. shpjegon thelbin e një karakteri, nisur nga specifika të veprës letrare, 
4. komenton përdorimin e mjeteve të stilistikës për krijimin e efekteve të caktuara 

në vepër, 
5. shpjegon se si zgjedhjet e efekteve nga ana e shkrimtarit ndikojnë në krijimin e 

atmosferës së përgjithshme të veprës. 
 
 
 
Gjykimi dhe përgjigjja personale - Niveli III 
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Nxënësi: 
 
1. interpreton, nisur nga një perspektivë e caktuar, qëndrime dhe pozicione të 

hapura ose të nënkuptuara në vepër, 
2. komunikon një përgjigje personale të ndjeshme dhe të arsyeshme në lidhje me 

veprën e lexuar, 
3. vlerëson ndikimin e shumëkuptimësisë, nuancave dhe kompleksitetit brenda 

një teksti letrar, 
4. argumenton rreth një çështjeje të caktuar. 
 
 Tabela e specifikimeve 
 
Tabela më poshtë (tabela e specifikimeve sipas strukturës së testit) ilustron fushat 
për të cilat nxënësi do të vlerësohet, si dhe përqindjet që i takojnë secilës fushë. 
Ndarja është bërë për qartësimin e kompetencave që zotëron nxënësi dhe 
vlerësimin e tyre. Njëkohësisht, është mbajtur parasysh se kompetencat e të nxënit 
janë parë të integruara me njëra-tjetrën në kërkesat e testit. 
 

Fusha Përmbajtja Pikët Niveli 
I 

Niveli 
II 

Niveli 
III 

Përqindja

 
Gjuhë 
Shqipe 
 

Pjesa I  
Tekst joletrar 

 
16 

 
6 

 
6 

 
4 

 
26% 

Pjesa II 
Tekst joletrar 

 
10 

 
4 

 
4 

 
2 

 
16% 

 
 
Letërsi 

Pjesa I 
Tekst letrar-prozë 

 
13 

 
5 

 
5 

 
3 

 
 

22% 
Pjesa II 
Tekst letrar- poezi 

 
13 

 
5 

 
5 

 
3 

 
22% 

Të 
shkruajmë 

 
ESE 

 
8 

 
3 

 
3 

 
2 

 
14% 

TOTALI  60 23 23 14 100% 
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Si t’i kuptojmë pyetjet në test? 
 
Në testin e Gjuhës Shqipe dhe të Letërsisë për Maturën Shtetërore përdoren pyetje 
të tipeve të ndryshme: me alternativa, me përgjigje të shkurtër, me përgjigje të hapur 
dhe ese. 
  
Pyetjet me alternativa 
 
Pyetjet me alternativa kërkojnë nga nxënësi të qarkojë alternativën e saktë midis 
një grupi të pasaktash ose hutuesesh. Vështirësia e këtyre pyetjeve varet nga 
mënyra se si i ndërtojmë alternativat. Sa më i ngushtë të jetë dallimi midis 
alternativës së saktë dhe të pasaktave (hutueseve), aq më e vështirë është pyetja.  
 
Pyetjet me alternativa janë hartuar për të vlerësuar aftësitë e nxënësve në Gjuhë 
Shqipe dhe Letërsi. Këto pyetje i kërkojnë nxënësit të analizojë aspekte të ndryshme 
të teksteve të dhëna në test, të tilla si: ideja qendrore, elemente të stilit, zhvillimi i 
personazheve dhe përmbajtjes, si dhe fjalori.  
 
Nxënësi mund t’u përgjigjet të gjitha pyetjeve me saktësi, nëse kupton shumë mirë 
dhe di si ta përdorë përmbajtjen e të gjithë tekstit. 
 
Pyetjet me alternativa vlerësojnë standardet në Gjuhë Shqipe dhe Letërsi në disa 
mënyra. Disa iu kërkojnë nxënësve të analizojnë aspekte të ndryshme të një teksti. 
Shumë pyetje iu kërkojnë që të kombinojnë disa aftësi. Për shembull: pyetjet mund 
t’iu kërkojnë nxënësve të identifikojnë një pjesë teksti që mbështet më mirë idenë 
qendrore.  Për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje si duhet,  nxënësi, fillimisht, duhet të 
kuptojë idenë qendrore të tekstit  dhe, më pas, të tregojë se si mbështetet kjo ide. 
Pyetjet priren të kërkojnë shumë më tepër se një rikujtim apo identifikim të thjeshtë.  
 
Pyetjet me përgjigje të shkurtër 
 
Si pyetjet me alternativa, ashtu edhe pyetjet me përgjigje të shkurtër janë hartuar 
për të vlerësuar standardet e arritjeve në lëndën e Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë. 
Këto janë pyetje ku nxënësi duhet të përdorë shembuj nga teksti për të mbështetur 
përgjigjen e tij ose të arrijë në një përfundim (një pohim, një pozicionim apo 
konkluzion), bazuar në analizën që i bën pjesës. 
 
Qëllimi i këtyre pyetjeve është të vlerësojnë aftësitë e nxënësit për zbulimin, 
përzgjedhjen dhe grumbullimin e informacionit, për të kuptuar dhe analizuar tekstin. 
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Për të dhënë një përgjigje, nxënësit duhet të shkruajnë fjali të plota. Zakonisht, 
përgjigjet nuk kërkojnë më shumë se tri fjali të tilla.  
 
Pyetjet me përgjigje të hapur dhe ese 
 
Këto pyetje janë hartuar për të matur aftësitë e nxënësve për të shkruar, bazuar në 
tekst ose në një kërkesë të caktuar (pyetjet ese). Këto janë pyetje që vlerësojnë 
nivele të larta të arritjeve të nxënësve (aftësitë interpretuese, argumentuese, 
krahasuese etj). 
Ato kërkojnë që nxënësi të komunikojë një përgjigje të qartë dhe koherente, bazuar 
në tekstet e dhëna ose jo.  
 
Çfarë kërkohet nga nxënësit? 
 
Nxënësve që marrin pjesë në provimin e Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë në Maturën 
Shtetërore, iu kërkohet të zhvillojnë përgjigje që lidhen me katër tekste (dy tekste 
joletrare dhe dy tekste letrare), si dhe të analizojnë tiparet e këtyre teksteve në 
thellësi dhe në detaje.   
 
Ata duhet të zhvillojnë përgjigje kritike, interpretime të ndryshme, si dhe të 
shpjegojnë se në ç’mënyrë autorët e ndryshëm e përdorin gjuhën, strukturat dhe 
formën e saj për të krijuar kuptime të caktuara në një vepër (letrare ose jo). 
 
Ata duhet të përdorin një shumëllojshmëri detajesh nga teksti për të shpjeguar dhe 
saktësuar idetë e tyre. 
 
Ata duhet të zhvillojnë krahasime të detajuara midis teksteve, të bëjnë interpretime 
të ndryshme, si dhe të saktësojnë kuptimet e nxjerra nga këto tekste. 
 
Ata duhet të tregojnë se si tekstet i takojnë një tradite të caktuar gjuhësore dhe 
letrare, si dhe në ç’mënyrë ndikimet historiko- sociale dhe kontekstet kulturore 
ndikojnë në vlerësimin e një teksti. 
 
 
 
 
 
Testimi 
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Nxënësit që u përgjigjen pyetjeve në testin e Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë, duhet të 
tregojnë se e kanë kuptuar mirë tekstin (në tërësi dhe në detaje), kanë kuptuar qartë 
edhe disa aspekte të tekstit. 
 
Ata duhet të zhvillojnë përgjigje personale, duke treguar se e kanë perceptuar drejt 
qëllimin, funksionin, karakteristikat e strukturës dhe gjuhës (në një tekst joletrar), si 
dhe temën, motivet, personazhet, sfondin e zhvillimit të fabulës, kompozicionit dhe 

stilit (në një vepër letrare), duke analizuar kështu tekstin në disa aspekte të veçanta 
të tij. 
 
Ata duhet t’i mbështesin pikëpamjet e shprehura në përgjigje me referenca nga 
teksti. 
 
Ata duhet të tregojnë dhe shpjegojnë rëndësinë e mjedisit ku zhvillohet ngjarja (kjo 
vlen më shumti për tekstet letrare), sidomos mjedisit social-kulturor, traditën letrare 
që e shoqëron atë,  etj,. 
 
Vlerësimi i arritjeve 
 
Vlerësimit i arritjeve të nxënësve në Maturën Shtetërore, për Gjuhën Shqipe dhe 
Letërsinë, konsiston në dy pjesë.  
 
Secila pjesë e vlerësimit ka nga dy fragmente, të cilat nuk janë punuar më parë nga 
mësuesit dhe nxënësit. Arsyeja e përdorimit të teksteve të tilla, të panjohura, është 
për të vlerësuar se sa është në gjendje nxënësi të transferojë njohuritë dhe aftësitë 
nga ajo çfarë bën me tekste të punuara në klasë dhe nën monitorimin e mësuesit, 
në tekste të panjohura; sa është në gjendje të përdorë kompetencat e fituara, në 
situata të ndryshme me të cilat ballafaqohet, të ngjashme me jetën e përditshme.  
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Pjesa I- Gjuhë shqipe 

 
Kjo pjesë përbëhet nga dy tekste. 
 
Fragmenti i parë është një pjesë joletrare. Ai përmban katër pyetje me alternativa, 
të cilat testojnë aftësitë e nxënësit për të kuptuar çështje që lidhen me strukturën e 
tekstit, qëllimin e autorit në parashtrimin e ideve, lidhjet shkak-pasojë.  
Fragmenti pasohet edhe nga 5 pyetje me zhvillim, të cilat vlerësojnë aspekte të tjera 
të pjesës, të tilla si: identifikimin e informacionit (i drejtpërdrejtë ose jo), vlerësimin 
e strukturës së tekstit, karakteristikat gjuhësore dhe përmbajtësore, si dhe 
gjenerimin e ideve dhe reflektimin personal. 
  
Në vite tekstet joletrare kanë qenë të llojit: argumentues, përshkrues, informues, 
udhëzues. Në maturën 2018-2019 lloji i tekstit joletrar ka qenë përshkrues. 
 
Fragmenti i dytë vlerëson njohuritë gjuhësore të nxënësit. E gjithë pjesa përmban 
disa probleme në strukturë fjalie, drejtshkrim, shenja pikësimi, koherencën midis 
paragrafëve etj., të cilat duhet të zgjidhen përmes 10 pyetjesh me alternativa, që 
testojnë pikërisht këto aftësi gjuhësore.  
 
Pjesa II- Letërsi 
 
Kjo pjesë përmban dy tekste, të shkëputura nga dy vepra letrare. 
 
Teksti i parë i takon një autori të letërsisë shqipe. 
 
Teksti i dytë i takon një autori të letërsisë së huaj.  
 
Tekstet janë të gjinive të ndryshme letrare: prozë dhe poezi (poemë epike). 
 
Secili tekst letrar ka në përmbajtje nga tri pyetje me alternativa, të cilat kërkojnë 
kryesisht përgjigje që lidhen me nivelin e të kuptuarit. Secili tekst ka edhe pyetje të 
hapura, përkatësisht teksti i parë ka 3 pyetje (me disa kërkesa secila) dhe teksti i 
dytë ka 5 pyetje. Secila prej tyre vlerëson kompetencat e të nxënit në të tri nivelet e 
arritjeve.  
 
Pjesë e testit është edhe pyetja ese, e tipit përshkrues. 
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Marrëdhëniet midis tekstit të përzgjedhur dhe testit 
 
Cilatdo qofshin aftësitë që do të testojmë, një test i Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë 
duhet të përfshijë tekste të panjohura nga ana e nxënësit, të plota apo vetëm 
fragmente. 
 

Pyetjet që bazohen në një tekst specifik, kanë këto përparësi: 
 

1. Ato na sigurojnë se aftësitë që duam të testojmë, mund të zbatohen në një tekst 
të dhënë. 
 

2. Ato na sigurojnë se përgjigjet nuk janë memorizuar, por gjenerohen nga 
informacioni brenda tekstit, qoftë ky i njohur apo i panjohur nga ana e nxënësit. 
 

3. Ato janë një mënyrë shumë e mirë, përmes së cilës nxënësi mund të 
demonstrojë aftësi dhe njohuri specifike letrare dhe joletrare. 
 

4. Një tekst i panjohur më parë nga ana e nxënësve, i nxit ata të shfaqin aftësi dhe 
informacione nga kontekste të njohura në të panjohura. 

 

Është detyrë e një hartuesi testi, t’i zgjedhë pjesët (nga veprat) që do të përfshihen 
në një test. Kjo përzgjedhje duhet të orientohet nga pjesë, me të cilat mund të 
punohet lehtësisht. Këto fragmente duhet të kenë një gjatësi të mjaftueshme, 
kuptime të qarta, por duhet të jenë edhe të shkurtra, pasi zgjidhja e testit varet nga 
koha që nxënësit kanë në dispozicion.  
Në provimet e Maturës Shtetërore përzgjedhja e fragmenteve nga tekstet bëhet 
duke u mbështetur në qëllime dhe pritshmëri shumë të qarta: 

 

 fragmente tekstesh që janë lehtësisht të kuptueshme nga pikëpamja gjuhësore 
dhe kulturore, 

 fragmente tekstesh që janë të distancuara nga pikëpamja kulturore, 
 fragmente tekstesh që janë të kuptueshme dhe komplekse nga pikëpamja 

konceptuale, 
 fragmente tekstesh që nuk kërkojnë aftësi dhe njohuri specifike (kryesisht 

gjenden në pjesën e parë të testit), 
 fragmente tekstesh që kërkojnë aftësi dhe njohuri specifike (kryesisht gjenden 

në pjesën e dytë të testit, ku nxënësit për të analizuar fragmentin letrar, duhet 
doemos të njohin veprën e plotë dhe aspekte të tjera teorike që lidhen me të); 

 fragmente tekstesh që janë përfaqësuese të çështjeve, temave apo motiveve 
të përzgjedhura. 

 
Vlerësimi i përgjigjeve të nxënësve në test 
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Në testin e Maturës Shtetërore çdo pyetje ka një sasi pikësh të caktuara. Nëse 
nxënësi përgjigjet saktë, atëherë ai i merr këto pikë dhe e kundërta. Gjithashtu, i 
gjithë testi ka një total pikësh, të cilin më pas e kthejmë (konvertojmë) në notë.  
Çdo pikë në test përdoret për të na dhënë një informacion në lidhje me çfarë 
nxënësit janë në gjendje të bëjnë. 
Për të pasur një vlerësim sa më objektiv të përgjigjeve të nxënësit, duhet pasur 
parasysh secila pyetje e testit dhe skema orientuese e pikëzimit (ose e quajtur 
ndryshe edhe skema e vlerësimit të testit). Skema e vlerësimit është një udhëzues 
që përshkruan mënyrën se si vlerësohen përgjigjet e nxënësve për çdo pyetje të 
testit.  
Roli i skemës është shumë i rëndësishëm, pasi jo vetëm i orienton vlerësuesit për 
një gjykim sa më të saktë dhe objektiv, por edhe ruan qëndrueshmëri në vlerësim, 
duke krijuar një lloj standardizimi të këtij të fundit.  
Kjo është një nga arsyet se pse vlerësuesit e Maturës Shtetërore pajisen me një 
skemë, mbi mënyrën se si duhet bërë vlerësimi i përgjigjeve të nxënësve. Në të 
jepen parimet e përgjithshme të vlerësimit, si edhe disa momente kyç të përgjigjes, 
të cilat e orientojnë vlerësuesin se ku duhet ta përqendrojë vëmendjen e tij.  
 
Pikëzimi i pyetjeve objektive 
 

Çdo pyetje në test ka një numër të caktuar pikësh. Për përgjigjet e dhëna saktë, 
nxënësi merr aq pikë sa ka pyetja. Kur ai gabon, nuk merr pikët e plota ose nuk 
merr asnjë pikë.  
Një nga gabimet që bëhet sot rëndom në pikëzimin e pyetjeve, është se hartuesit 
shpesh ngatërrojnë shkallën e vështirësisë së një pyetjeje me totalin e pikëve që 
ajo duhet të ketë. Në rastin e pyetjeve me alternativa (objektive), përgjigjet e 
nxënësve vlerësohen në përputhje me përgjigjen çelës të dhënë në skemën e 
përgjigjeve. Për qarkimin e përgjigjes së saktë, nxënësi merr 1 pikë, nëse gabon 
merr 0 pikë. Pra, pavarësisht nga niveli i vështirësisë së pyetjes, ajo vlerësohet 
vetëm  me 1 pikë.  
Ka shumë specialistë që e kundërshtojnë këtë mënyrë pikëzimi, duke argumentuar 
se nuk është e drejtë që nxënësi të marrë 1 pikë, si në rastin  kur zgjidh një pyetje 
të nivelit të lehtë të vështirësisë, ashtu edhe në rastin tjetër kur zgjidh një pyetje që 
i takon nivelit të lartë të vështirësisë. Në pamje të parë, kjo vërejtje duket e saktë. 
Por shtrohet pyetja: Sa pikë do të duhet t’i vëmë një pyetjeje të nivelit të lartë të 
vështirësisë? Nëse do t’i vendosnim 3 pikë, atëherë në cilin rast përgjigjja e dhënë 
nga nxënësi do të marrë 2 pikë, po 1 pikë? Shikojmë se nuk ekziston mundësia e 
përgjigjeve më pak të sakta (të pjesshme), për të cilat mund të jepen pikë 
ndërmjetëse. Pra, nxënësi ose e zgjidh drejt pyetjen ose jo. Nga ana tjetër, nëse 
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gjithsecili nga ne do t’i vendoste pikët sipas dëshirës apo intuitës, atëherë e njëjta 
pyetje mund të pikëzohej ndryshe nga hartues të ndryshëm dhe, për pasojë, 
nxënësit do të merrnin vlerësime të ndryshme, në një kohë kur shfaqin të njëjtin 
nivel njohurish dhe aftësish.  
 
Vendosja e pikëve për një pyetje duhet të ndjekë një logjikë të caktuar. Dhe kjo 
lidhet pikërisht me atë çfarë ne presim si përgjigje nga ana e nxënësit. Në rastin e 
pyetjeve objektive, përgjigjja është vetëm një, pra nxënësi e gjen ose jo dhe nuk ka 
mundësi për një përgjigje të pjesshme. Pikërisht për këtë arsye, këto pyetje 
vlerësohen vetëm me 1 pikë, pavarësisht nga shkalla e vështirësisë që mund të 
paraqesin. 
 
Pra, theksojmë edhe një herë se nuk ka kurrfarë lidhjeje midis vështirësisë së 
një pyetjeje dhe pikëve që ajo ka. Pyetja mund të jetë e nivelit të lartë të 
vështirësisë dhe të ketë vetëm 1 pikë dhe e kundërta. Në një test peshën e 
vështirësisë së çdo niveli nuk e përcakton një pyetje, por i gjithë grupi i pyetjeve që 
në total bëjnë aq pikë sa i takon këtij niveli (sqaruar më sipër në tabelën e 
specifikimeve të testit). 
 
Pyetjet me zhvillim (me përgjigje të shkurtra dhe të hapura) 

 
Përgjigjet e pyetjeve me zhvillim vlerësohen duke ndjekur një parim tjetër. Pasi 
hartohet pyetja, hartuesi duhet të parashikojë përgjigjen që pret të japë nxënësi. 
Nëse ekziston mundësia e një përgjigjeje të pjesshme, atëherë pyetja duhet të ketë, 
më shumë se një pikë. Për shembull, pyetja mund të marrë 2 pikë dhe, për 
vendosjen e tyre, të ndiqet ky arsyetim: 2 pikë për përgjigjen e plotë dhe 1 pikë për 
përgjigjen e pjesshme. E njëjta logjikë ndiqet edhe nëse pyetja ka 3 pikë.  
 
Gjithmonë, kur vendosen pikët në një pyetje, parimi kryesor është vendosja e 
kritereve të pikëzimit. Megjithatë, përcaktimi i përgjigjes së saktë që nxënësi pritet 
të japë, shpesh mbetet një çështje marrëveshjeje midis hartuesve: cila përgjigje do 
të pranohet si e saktë, cila si e pjesshme, sa gabime duhet të bëjë nxënësi për t’u 
penalizuar me heqje pikësh etj. Këto dhe të tjera janë disa nga çështjet me të cilat 
duhet të merret një hartues testi dhe që, sigurisht, kanë një rëndësi shumë të madhe 
në ndërtimin e testit. Pikët e vendosura pa kriter dëmtojnë cilësinë e informacionit 
të marrë, si dhe penalizojnë me pa të drejtë nxënësit.  
Strukturimi i pyetjeve është një nga elementet më të rëndësishme, për të pasur një 
pikëzim të saktë: sa më qartë të jetë hartuar pyetja, aq më lehtë do të kuptohet ajo 
nga ana e nxënësit dhe aq më objektivisht do të vlerësohet përgjigjja e dhënë prej 
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tij. Nëse pyetja ndërtohet në këtë mënyrë: Cilat janë karakteristikat e personazhit?, 
nxënësi nuk e ka të qartë se për sa karakteristika bëhet fjalë. 
Nëse në pyetje specifikohet se duhen vetëm dy karakteristika dhe natyra e tyre, 
atëherë nxënësi e di saktësisht se çfarë kërkohet prej tij dhe nuk identifikon më 
shumë se sa po i kërkohet, si dhe nuk identifikon karakteristika të një natyre tjetër, 
që pyetja nuk i specifikon.  
 
Pyetjet me përgjigje të shkurtër i kanë më të përcaktuara kufijtë e përgjigjeve dhe 
janë shumë më të lehta për t’u vlerësuar. Mundësia e vlerësimit subjektiv në to është 
tepër e limituar. E gjithë vështirësia qëndron në pyetjet e hapura ose ese. Në këtë 
rast nuk ekziston një përgjigje “e saktë” dhe përgjigjja e nxënësit vlerësohet në 
tërësinë e vet për cilësinë që paraqet, për ndjeshmërinë, mendimin, idetë që ka 
shprehur dhe nëse ajo që ka shkruar, është interesante dhe origjinale apo jo. 
 
 
Kriteret e vlerësimit të një pyetjeje ese  

 
Testi i Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë në provimin e Maturës Shtetërore ka në 
përmbajtjen e tij edhe një pyetje ese. Kjo e fundit mund të jetë argumentuese, 
përshkruese, analizuese, krahasuese etj. Pesha që kjo pyetje zë në tërësinë e 
testit (8 pikë), varet nga pesha që zë rubrika të shkruajmë në kurrikul.  
 
Në vlerësimin e përgjigjeve të nxënësve për pyetjen ese, Qendra e Shërbimeve 
Arsimore përdor metodën analitike të pikëzimit. Kjo metodë bazohet në katër kritere: 
 
 shtjellimi i idesë, 
 organizimi dhe struktura, 
 stili dhe origjinaliteti, 
 saktësia gjuhësore.  
 
Përgjigjja e dhënë nga nxënësi për këtë pyetje, vlerësohet ndarazi për secilin nga 
kriteret. 
 
 
 
 
Shembull: 
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Shpesh dëgjohet të thuhet se adoleshentët janë të pakujdesshëm dhe nuk 
mendojnë për pasojat e veprimeve të tyre. Po ju si mendoni? Argumentoni 
qëndrimin tuaj. 
         
Skema e vlerësimit 
 
Për esenë ndiqen kriteret e mëposhtme: 
 
KRITERI I: SHTJELLIMI I IDESË      2 pikë 
 
Vlerësuesi do të shikojë nëse nxënësi: 
 shkruan një ese, ku argumenton nëse është dakord ose jo me pohimin e dhënë, 
 mban qartë një pozicion të dukshëm në zgjedhjen e bërë, 
  përdor shembuj dhe arsye specifike për të mbështetur përgjigjen e dhënë, duke 

iu referuar përvojës personale ose edhe përvojave të të tjerëve, 
 ka qartësi mendimi. 
 
KRITERI II: ORGANIZIMI DHE STRUKTURA E ESESË   2 pikë 
 
1 pikë  Struktura e esesë 
 
Vlerësuesi do të shikojë nëse nxënësi: 
 respekton elementet e strukturës së esesë:     

- hyrjen, 
- zhvillimin, 
- përfundimin. 
 

Nxënësi merr 1 pikë, nëse përgjigjen e dhënë e strukturon sipas skemës së 
mësipërme.  
 
1 pikë  Organizimi i esesë 
 
 organizim logjik, ku shfrytëzohen teknika të tilla, si: koherenca dhe unifikimi i 

paragrafëve (lidhja logjike mes paragrafëve, kalimi në mënyrë të natyrshme nga 
njëri paragraf te tjetri). 

 
KRITERI III: STILI DHE ORIGJINALITETI    2 pikë 
 
Vlerësuesi do të shikojë nëse nxënësi:  
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 përmes gjuhës që përdor, krijon një përshtypje të përgjithshme për atë që do të 
shprehë, 

 shprehet me një gjuhë eseistike, 
 ka fjalor të pasur, 
 ka stil origjinal. 
 
KRITERI IV: SAKTËSIA GJUHËSORE     2 pikë 
 
(1 pikë sintaksa dhe 1 pikë drejtshkrimi) 
 
Vlerësuesi do të shikojë nëse nxënësi:  
 strukturon qartë përgjigjen nga pikëpamja gramatikore, 
 ndërton fjali të sakta dhe të qarta, 
 përdor fjali që variojnë në modele, gjatësi dhe ritëm, 
 ka saktësi drejtshkrimore. 

 
 
 

  


